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 ־£ יג^\ומ^<ג^וזי^וגי
 ,-־, ״ ןריהואיו^ידוגע
 ו*ו5ו 11 דרי^ו^ו

01 

 ןךין^מף*>ו{%

 55(י#י1<ס*׳ז^מ%

 ^עוזו^וז^ומיזוונצ

* < . 

 ןיאן^ומעןזן^ואגפ א^ונזן^ץו^ואוזעוגימו6

 *זענ^ד^

 ^אחאמאוייז)^##. , א*ץ

 ^ ףיןי}וק1ואגפ1מ1ודןמי>׳ם^
 _״ . .,.

 ומ^יאוכונ^ןיהיל ■;-,*ן״ ״:*'■■־־* ■ ■ז-״■'״ ״־ ־
 וול מתעוי 8§ ווממ^

 ■'^זוביעיוגאזמוא^• ^עמוממ&^שמיד*1"^
\ 

 .ז^יר:־ י':; . >׳ ג'יי •־ ,.^ .ן ' ,י ו ,׳>'
 *,^*-*^*ייי י׳וע^פשזי^ ^ י ,ר♦ ן *ך •3^י1 *.>־^1



 'די אמה י^מי אי"

 א■■■

 ״'־״־ א^ימ^איויג^ימאו^יבמ
 י13 לג^^י

 מאהאזע&אהאז
 י הריהזו

 •ןיבו^^עח \¥ ׳, 4<■

 £5ייואו5יאזוי

 ?מימא^זיז;״1יועז8וצ^דען ז
 !^וי^ימאו^ט^^ןידווביע
 •־י!גמ\יו<היגמת8?וו]ואגפד(ימ^אוו

 %א1'1^ימי^מעגיא*\1^^
 'ו5\^ו?גן3׳8ו?א|ז!מ^מ^

 'זעברמאוייתי^ע זי!#5ו ה•

1\ 
 ^^!מי^מיי^ג^ה^עזואיזי
 1ו^#מעו#ו**?מאי%
 איה גאומדאמעןמאגיירמאו
 ה^מימ^נ¥גמאג?3מו
 ׳^היבאומוודאגיהס&^ה^
 ו^1!באומעאגוןןג'מגמעממ*יו׳

 י^א6ד|^^ו)יגהט^<

 יאונג׳מץמז^באנההןוג^ונה
 ^ו3^^^(גהיעאה31עב^

 "י^י^א^.ז^

 -ג^־ג־ *

 ןי־^קגויבר ז^^־ז הש^ י%1
 ^^^שונגאוןי^יז־ט^
 היתאו אוו#י1£ ':איושימיא&י



 ןעאיוומג^אמעזממ^יטפא1 וןמאויגייבוא*
 ןיגאנ^מגוכרעל^^דןמועב ^רע^דדיגס^זועי
 ה^^מוךוייומ^ךמאו גידבשאזיומן
 '?אפקאמומנאסחבזודמןיגיע^ ו ^!עמ^מת18

 [יזיזוש• ^>ו4ץש!ג!וועד1? * *^•*ף#*
 למגיריןגנ^יווה^י^בישא " י^אמ^ו**

 דע ז►
 שמאמ

 יי׳ ידיימ אףיגעאמז\א1,ז.תוגי
 ש ■ ^זמין׳׳ה״גנגאאגאועממז!-

 ^ ^י^״!ממוייייי8< ן(, ז^#י*^ץ
 1ו*3׳ד§ש^ ;יא׳!



3. 

 , ׳מ*
 .,אחחאמח^ממוה^ד!^{

 <>) ׳

 ׳;איי״תיגה1אוי*חואפ
 .^םגאליגיינמי^י^יריזמא!
 'יןךךיז1ברש^ן׳לכ1^זמגד3יזא^

 4 ״ 4 1 *

 ־58$יי

 ^ויז-־ג״^־ןו •111.-
 ;^!^מימו^י3!^

 יוחיאז1ווא\פיג;זוינמ^דיאשיז!ה1
 ןי1? ' 1

 זיהו^המאיג י יגמערנ^ל^^עי׳^
 קגעתיהימרןוזונקשנ^ןיןואתו אווד^הו^^^רו!^
 " "^,^**^■^יפ&יוןוו.־■ י 9 טןן״־״ן־"■^־

 ריממאזהאוויונ
 אמעיהגזיענאהאזח^ק

 עיגתעיד^א?פוישמממא1ו>ד
 :■■זןתזהס יח זרגטה^חדמיוויאמגאהדאמ

 ,ר.
 ^ ^©ימאאהעיומממ*1

 ■ י1 ״ר״והשיוזמ&אי'■ י
 '"' ׳ 'ו'*<^ש״ד1זט^סז4יכז^א;6ל

 ^ ■ץ-~

1$ 

 יי



 י-

 ־11
 ידהפ^נאטזגושןשג^אא^יג

 י^ז 1דאמויחדןנ^יפסאנ^ןוא
 ^ *ימאנוזוי8דןוו1)געמכוי9מאי

 וראידס&וו)^גי1ו<^ומ8ג

 ומ#*ו1§|
 על&י אןלידנ? ף6>1'ד^עיו אמצ אי וד
 דיין**3ךז

 ■מ*׳ ־
 ן~וי*י

 ^ דויר ג^י&ן^תב^מימ זיבי
 למדגיד^

 §§^^0ן י-• י■ ^
 מ*ומ$ן^

 יגר״דבזןי ס^מגיא אציוגלמאו
 א^ד^ץמיא^צןיתזגיש^בטיא
 ךימדגמנעד י^יב\1היגגוו<1
 •#ד^

 זןבו־רר^־ןהן
 "האןץצה88ו^וו!
 לכראבמינמ^אהילאמפיי^ע

 עיגרי ס^סו^ל&עא
 . ׳ ,ץ׳ז״ ׳*<׳*־ :* ,**ד-י־' 1

 'י-ןוו

 די*\י .ויאו*׳ "ך 10?
 ..׳^ן*^׳ *״ '.*>'* **'י





 עאזמינייג^מ^
 <חךו •*ומוממ*

 \יה1^ 0 ירי יו ייי ץ^יי״^ו׳ו

 י'1יזוי א• 1־
 עגץאמעימג#
 יי ז"׳■""'■

 לאג !ו ס^זד&נאג^ שביש!*
 יד^י'■

 ־־עיז>-
 *"יי

 זייטמזז*
 ל$אמ**6

 ׳־׳ ^־־י^•

 למאו אגל^יג^ץוב)וי£ל'4ש
 ף^הוןל|וי.ו^יןא^^יזו

 ^"*־׳"י *ן״ו*,*,\* *״*״ י^לא^י ג •איגי״־אי־״י*״'^ויג״הי״^מי^^י^^^יי

4^ 
✓ 



 תיידא&יאוויצא ^'דא
 ,יי״ייי . *"

 \^דהג^איד^יג*)וידיצןידנ^ז
 ^נ!^ך1יוגייוס^ימעינ^יז
 *ר יו1ר^רפי5י 'ןגו^י^סאי ?ויפ

 ^פמרד5י!צי5*^אעלניאז

1■' 
 וכרעיי 71 3 1?!

 .י׳־ד

 ^'־רעיג6
 ^גא ומא\ןל£5א^י$אהאאנא!
 עכ^ר^עא^קמאייקייגא
 ^,וגוזריאשמקרלחקוויגילצ

 ..,ןמומזממידייו!
 ^ד^ןמיפיגיג&זוא^דיצוומ
 9^א!מ8זיאמ* ^יא^נ^יוןוא4י
 איד י^ן^יקיהלפ1מיפזא5אמד

 * י י 4 4

 י&א

 ;ומחי-
 עפ^י־קצאגאו

 אהי
 *ם

 ה^^#ימע-נד3זורשו
 ףז ^ןמסש סןיז?י י|יג|י}ימע״#׳א

 ^ ־*די ד^מונזעצדמאוד^סנ.

 'יולממזחעויזחא
 1־ ו־־ ־1?1^
 רארעינ

 ¥ 1 < ^ *"*יי--

 ^ןצסשסןליי^זזווי.
 ושי^ן8ים\ייפ*ןגא<?יעאממייז
 ^גוז תיכאגז^י^י ־זי^יממנייז?
 63סאםין}יןא^יטאאנא?"׳ץ

 ^>גוד*אף#״%£״מא

 מ*!."*׳■*ומייאי">^ ה־ייעגיזי י""*
 ,^*ר^^^^אי׳יימ־י׳יי־י""•^

 וןןןיק^§> .
 זימדקלוגל אתרעגאגלנמאללנ!

 .*ר. 1ב ■ "*׳1־"-^י—^

 ווידבזזןמדח^
 מימזאוהיגימי^^וכעי1
 מיכקחגץינוורהיד
 ן "י־׳ ,ד

 יפזשפי^אוממ^אדחו
 וידד*

 *זארמא
 י ז ^'וזימאע.

 .יי>^7ד1לן^ <3^!ר1רד)^יזג׳
 ־דר /׳כ1 ?י**ד*י 11'79רי^->ז

 >.:'-י ;:ג׳יחגר 2***1 **־ . ^
 (רי.י! י;ן^־';;־' 'יי י



 אזוזצדמא^וחלמוזזוינאו^מר זענ$א$||^^^^
 #ד*^אא6י$מוומל % י" ׳
 ץ־ב ^1*מטמ^^מו#מ
 ידזזו*׳יגטזועממגאגןו9וחןיונא

 ויעמידיקימג^שב

 0־

 *- ג

 י^*#ו^מ*מ#8
 . *1, ^| ר *״

 5י!!>ז\יי*׳־^ויג;ו׳1וח

 זיחדיגשןץטנשר*!ע
 ז^\ע׳י״ס%ייגגא^ש.^י1ו^

 1סחיי^גיפימהאציעדתו^ ;
 י^זו^י^ץיו^ןויציהיז ־ יתיצקה
 ^מ%י96קי5^ ' א***6*0*#ן*
 ך^יכ^מניהף^ה?וי^וזןמ £ מ^צאוימ־וזויימ*׳

 -מ^רזןמה^ןוייר^^ומיצצ ז* חידזאנךידד^:
 אעמסן♦* *>וכגגו*33*יך\*-* **צן*<^ן׳ענגלמאיו^ל#^**•*חר^ולפהו 4>*ז5 .ילע*) )ז^לץע*ד *1ח\ יץי

 "'י* *י^>9?¥ו^לטך^ו>צ1^פץ^ו* ^11^דזיממ.ייר^מי^*■" ׳י״/;0 > יילן8#*א\4לן^ך*^^ ;ל .

 ״־־־* * י04ל ^"ה.* ^ ^-4ד־ • * ־ י> ״,'*•** - *י• ■ ׳ —- ׳ י ' י



 י>;*

 וריח^יושז^יימ^ענו
 א!ז:מטו*13

 ריו

 יהדואזוקזוזאןו11
 גי^88וי^(חןמג#<

 8רי^יאייגיןמ סוז!׳ ן^גצושוו^

 ■'גממעז׳צזגימע 4יואסוו סו וילזא ^יע^ךאאצ^אןמזייןז־אי
 ^*^יייששןועזעןז^ה אדארךףןעגןיו<יג^וי^־א

 "" י . * ■ '•**׳■ י 4י־״,■ס

 ^לאשפחו ^עגדש\גי 4לאז "*ב׳ ג לח^אע>לשיצי4>*14לאן *,י׳־׳"1 ןפפגדינפט׳ה ש לנ*ךי*ן טעל ןאדןי)רן דרי אפ *מאל)י 4 י זיכאדןיתו

 1 ^♦ייי*\מגדפןע * פנוכ*ש\ןת אלא*ף * צ*ש $$4י)ת ץלפ *וד\ןת ה\או מ^שהמש^ת ד?ל** צמלגרוד^ *]לעי
 י*—0 סדאדפע ן>5 לפ טלעח 4רפלז לפיע נדא^מוי:•



 ׳דוה^מי^המישייואז־ושחנ!

 ,^גגיו^הינ&^י..^
 ואצשייו א£ואמ א&צ א!זע היתובג•
 י^^^דג^יוייזאיי^ן
 *^יזאןזמ^יש^שצ&גא^
 רילה^עז!דגש4י1אזגמוזנ0

 ^תריחש^יעה0תח5)ושיא
 אצ־ןילימחזוייוינאר^ויאיי

 ן;ימוי אזח11ויגמז1'שע^נ9ימ^
 *טש י$• ס^ונדיאיו דע \יאיגה
 ^ד5י'?^ד םיד^עגזייא ז^חיד^דיח 3היד
 ^#^'4688 ^די^ף'יפןמ
 ^דיאאטיו)^^^

 ןאעיאיר״סצאנוומ
 /^י$**8§'

 ד^אונונה^אי^יד א$י81#;
 ןדיו14לואישיוישי

 ^־דגוי ן^זאפזונו^\מ
 -דעצן^דגואהנעז״גיגאשאי
 ^יאעז מואוילודא^אהדאגיא

 יוי^ודהצ
 אהוןמאמבו^\י*(ו!יויליוו<נזחי
 י{׳ד !וני^ב^וצי^לאמבו^יה
 ^לימהיפחו^1עזזיז^צי<וןפן;ו0
 ז־דג&בזעיט^ביזוי דזנייאיז

 ׳עתחגפ ראנייגץיג׳אע^אעיו
 ^גימגאןיןיטאגףאןדעגאמא
 ץה יד^ הונ3יבןאויח\ייאפ ידע

 ^יא'1נווג?צ!^ןא\^
 עוגיאזראפס^יס^בזנחגימא



 ן

 1 1^ ז י ןי • ר/מ׳ 'י וניימו יויי!# ' 1 י י

 י 1־^דןו^אמאו 1די^^ר^
 4דע *ר־ל? וח ז*<פ ץלי^ל ן־אורנימא
 צו^יגמאמיגיעזופמת^י
 אממ^גזימעימג^יערצצץח
 דצ? אמדעגסזד^דיה^מפ

 יויגזיהנז! 4 ״
 ^י|1§א1,

 ^גן1^'*הי@שוי
 !ימימשה^

 1^׳.׳

 ן 1 •

 ^יאזגאמ1אזצ^ך.י ,
 <ויכ אגמ^יןא^י^הגדיריסלפ
 5ו\דןגזפ!עג\יי>ח^ןנ'ז^גבי^
 ן-רעמיוי^עוי
 אגדייהמיבהע!"-
 דכועוויו\ "יאי&ד״ןימרוד

 ימיגיזוי^אמ^םיט׳וועה]
 ימיביחי1 יזוהמ יהי יע? זוי*>'
 י^ה^ועזו^׳גיגיזוזח^
 יהי1'5'ץ.וחיימיגיזוי1'סע3וו״מה

 ממו0אךל*1ז^ו 1^וווהוא;***
 ^דעגו וובגזייזומ ד!5דסזודזח* םחל.
 ?דןגו^מ^צ״זןמנזו^״ולזוסו?

 דומח ןזגשויעע ׳^ינאמזדוענ
 י1טגו*׳ סעווןיו ןיינויצגאזיי&ע יעי

^?14! 

 גגאבז
 ומחגימ1ילה1 הנמ•׳•ייך"׳ יי \ ■■■■ •?ר . ..ך־ין ?..]•@■1

 ,זו^בהשכ&אימעג^פעו £**



 מ#?'1
 ו&חיז

* 
 שלמיגעיוומאמנזוומא
 ^י־^זעיזשדים^דעה

 'צמיןאן^ומ^קירמא:
 ידוגע1 םע7*,ד 6ע קוי1ש וועאננגעמז
 "דמעו מל עדימשו טיעמה ש

 י^ייחא1ב#^ה<1<!וד
 ^א&ןאמח^

 ?!^?ומגירעאבגץיזידמבמןוימ
 זי־־יי^יק־ובקמאןדןאאזמ^ל
 הומ^ןלץכ^זויינןיו^ע
 ^אהמסגמזמיצאוגחי?^,
 ,^ממ^קמ׳אניעימאע
 'ילככ;ןןה%ריע^6^!פ
 1^ואצלגמני^4ירלהיש!ו^ל
 ומשאזעומהעשהלאב^והעוו׳
 ןוימ*
 "'־ךאוקיןיו ן^עוהממואא

 ^ן*מןדע8שיעורמאןול8
 ד^מגואוזושזומצלי^יגה
 ע זוגסזן?למ9<תמועבז ץד9״ק

 מיל\^ית״מ
 י*1ו1י׳^

 יקו ׳עסימען^^שדנ על *1*
 >חמז^*>זי8גע^היל>לענ
 ודירפי היל !די^אדאודמג
 המגעלז(יוהידןוןלזורחאהמא3
 ומפנהמואמ&נע^יוע ונעמלגר

 זדרבשלג&אלנהה^האייז
 יזי*י\'/י 1גע8ז

 ז חרממ ת
 '1המיה עג^דמהגזענמהצגילז^י

 5אנ
 •ז>.ר!!4*****



 -7ז7ד"

 ^אוגושחס^לוזוסעהרא*׳מעאו
 זדזגידעג ׳^ואגימשךיו^י

 יגימעה^ןיעבזו!<1ןין ועבמ יח^דה
 'יץו^יבאמווממעאסי^זזומאו
 ןו\גאומו^מאומגועומע{ל1ינומעוז׳
 ^מאמיוי^11ג\ו1יהשועע
 '^שנורפשמיהמו 1^יענ^ 1?דשי
 ךד*ךיעממ^ךשפוו׳ו?>ו6׳י
 !ודוזוי ץ^חיוע זומיידש ונשמ יויתז

 דחייע^רשי^יי׳שהןממ
 לזדמע ודיזוף יזינג^דש טהמ סי\ע4ע
 עחמ ריענפמיפימ?י)יאירעא
 ג־רחמ ךערזמ זוזת 4^י ךהשמדיהח
 דחיו ימוי^ע היבש זורשגוש ויפנכ



 שמגמזשמעועירקועגמובשחא אדץיג\ומ״פ0האנו^י?אמ
  ^'־דמא^זמיזזלזו&ש־ווגג

 ימ סזסןיאדשאע^יעעיזויישו 4כירעז*> ששומיו ^יראגינוט ך^אג׳
 4־רעי %ורןי ךידע חזיגוגדהל חייעמו ןמהיעשהשעמנויאמה*ועגישף
 ל1ונמודיג5^ע4יו ימאנ^גיגדחא ועמזגסירועש הירועש׳ועש־׳אמי^

 ! ןיעגחב? ןווחמו •> (נידעששש 
 . )ייועגפהמוראנלידזעולאשימ ד14ששחומג*צמד^מלאלא

 יד ןוהזוי־יא ץירגמג״ץזח (יז^למ חאומעובששלץסהצקמדווא
 אמ^ישידוגגיגע\ךשימ*ץרדש ויירשו^שימזיצנח^טרודיחק
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 ראגןפ>וממואהיאגאניןעד^ סנ^אהבאחמזש^זיחהדש
 ^ו^״ז^מ^מיי^ * \*

 זמ״ומ"#^?ג"
 הוזווגאיגיוארןיאי (י8ו|גנוןןע>^א ^ף^מאו&יעו

 ןמעעימי$ <^1^^0ג^!8ו :
 ^משי1י5אי^ומהאג ה1ואערפ!וכ!וננ\יפ^זנ3^ווי5^ יי
 ^1יא ורנאל&אדק סזיגאפיומ^
 ^טיי^^ןןאואמ\שאוא11 •״:״ םיוסמב

 1""38י •'?'־*(|וש?!ןמ^*ו
 '6״מ^^ו^״^ל5'!ו

 '^גר^איוגאגפעגי י|לאנא9 * סגגזמוךן^פיפםמ^קיינידק
 0'^^מך^ש^פה^בא^אמאן^^ח^מ^חגלצזןיי״׳ךש^־-המאיא^^/ץ^^,,!,^^,^^^

 *י־־"* דעד1*^1ו*)א>0^חז^ ;;^ע׳׳"" ^ח^לניגי



 ע^ל^מנ^דנןגאו'־

 !י3ג 1 ע5ע6$

 וייעגי הצון^ע םהעדכ ירעו
 ^טחגאץעואואמרייע

 מויהעטמס^ד^ * ^$809^*00?
 מאממאמדיטו^מזמ^יג ..ןוגזיבנמיגימהבחצהיזיואזישדגמ

 ♦ ״ / 3 *• *

 ןממל^מלעגן?9'ץל^יו3)ו1 נ^^יו^ןמי^יזי^
 ן>9*לב^ןכד ^פי\ה?]ש^ו* וכי זותעיעיל׳ דיפ^ז די^מי״מאג׳מהדנעג ןיא לכ^ז ה^אזימאלפא^ז וידמל)* ׳1זי^ז.ייה\

 וגי^היג^^^י^^1חג09מ%א4יןי ד למז*־־•* ^*ה£מז1*ימגן^זיעז)ומ זי*^ ץמ*3׳ ימארריזאאנ*^ ן^ג^א**אאז\
 ׳־־<י\*דש י ^1גר ק*>: !־שד {׳שימ^א\רמאד !יע־ל^י 0> ר?)9ת>עןת'2 (אג׳ !יעל^ה יהי? דיעוב ד !ועד •'■~>\ן<ל#'^ע\ לסל יחו



 סלןע^#שן זנ\ןע^ח>גש1 6ילעש שוכדאמ *ילעשו3י*חא*ו *ילעש־שיגאמ ו הצנ^ל יהיתי\יו ופימבענחו **מדןי ןגגע 1ח*ץ*ץז ו
 יאייו ןעפר8ןו1 \לאוג־*תן\או ןאמו ו^״או זאמז אלעו^אאמא^ייגד^אזומאואריכל^א דימאו י ר ו*ת>צ לעס\\^*+- \^> י־עמז עיןע

 •ניד״.^ךז1מינאה



 '#\\ע יויז* י*׳ *ח

 זרווקופערגרעס^מומגאומנמ
 זידואז

 יעמועיאוזמפאהריע
 איגזמסאפיי^ז^^!
 יי^אאזדייעאנ^רחימיןי
 וי^יז^רנ^ייגמ^
 ,האדאינובאוגיפזמיו

 1 י 1״ ׳ ח> ע

 *י־ ס$זממי^ר
 וי^יוי

 *י ;י1

 ׳ד"^ : זעמ

 6ל !£!
£ 

 ו :

 >גג י\•

 נמ^^זוג^יייגזג^

 *סאפחי^אמ" י
 •^מע^ית^יץזגיקאדא * יולנאיירי;

 <** י וייס!1* 4י\ או^־1(^ימי<ו ■יי הכ^לאפ^ןריי^א^םיעשו' { םירמוחמ _ז
 ן^זגך^ןעמהדימראמןוי

 !רדי

 ׳^מה1^י|עעטה^ט8ש . למואפעסואדימנןיגזמדגיגרנא
 \ימ^1^ו^רי(^ *י ייי^^עמיזיזימא^

 '*■ ^״אוימיק מ$קימ^י!זז^;׳

 !יע ימע סמה
 י •• ־ /* ד־־•״

 \1 ייף>5נןעא םהירתעועעפא עיי?'*
 ןגד: ן. ד" '׳'/׳-מ ] ׳ ^# ׳ 4 $־*

 אלעומהאדעאימהארףיקגעמ
 היהי ימנזעמ״גיפאדואינהיררא^מ. ,

 ־י״-ו ־י" '-־■ '־

 ^ ר^ןוכפ-זו^דעיןעןמ״ץ^גמןדת^אסייג׳ד רמיגימן םיז)**" ־עצו^ימאנןי\ז*1*נןי\אןויצחו ךינוחגרזנישאיסדו^ יופימ" •מצ• י*י ימנא

 ^^נן^חגזוי^ו^ייש^זדננכזוי^׳^״^י^ד־י^זמאא^ן^יחשזו^לגאי^״״׳ף^ע^הט^וזיטיי^אגיי^אגךעי״איז״ךי״ג^

 '־־>))8ל>נ ■'':׳.־ ■*^וניצ• ו4י!1״י *ייוניץגע^ממ״מי״י״ייי^ *אאי*׳



 ך^י.״^ ך.^״ ן-* *^*נ^.ה^״ן*, -,,>

 ־—״ £ןי זח ןןמען\צג;^כחן^מג ונקז• ב\*ג *״׳■לול׳ •***י םענו1ע\פ זיייענו יוג■ דוג׳י •ןייאר

£ *> 

 ג 4
 עט*

 * ^^1*׳^^ץ^״^ז־יצד^^^ג״^זוי^דךך^יב^ממ^ע^)>9די״1זיל^ע>פמ♦ •־"—^ וכנדג^^^^^יסי^וי^ת^*^

 ,,*-י * *>א \ח* ךנ3ח א\*ן דחז * ? )^ץ יג׳העפ ^7>0 סי^ע לח^ ■ :^ ןצדקנר^דמ* צ־;א *אז ע**׳ 4־יגמ.*ז



 •^יי]<ר1נג5מיאומרו?בוקעי ז

 י|!וווי!מנזוג1יי
 עמיממייממוז

 זף ^ו^דיימי
 ינ^מרטאמגידמוג*
 1^#9טא*^

 ויוןועכיזף8<ף
 ויו^גמ

 י י^ו^^ן^ןךן 1 ז * \9 1 י .* י יי* ילו י '0 י ^יייי

 לנע1*^ואדנאזו5אר3אהי3^ןעג
 ,ייעמ

 ׳5י י .

 וזג ץ "ורזגי פזינאפ *ן?1:׳;> (כא|נ אצו(נרו|
 צ ,ן^^הי^יליעאיאימרפהיגל ,

 דדעג ןאמאאעיכ״מןיב^מהז?
 ׳ייננן^נמפדה^ממסוקןזוזע

 י . ־ . י" *י . . , * ׳ 0£■: י"■י•£
 ןעי^^-^אז ךד♦ ךמיעל1.דא\עוס'דבע^ ץ\ \1קי *כ ן*ד♦ ןמ^ן י**ץע♦ ?ד>צ^לאזו^וה1>נ>פ^נכ^ ־עצע^רןין^לפץלא^)ע1יז

 *ו*חרכ* 4מ**$£* ךמ$עעו^ה^כ^ח ח*ש חנ.*לא £ יה1׳א •- ׳- דואצ״>כ ר?פ* *ג וליבויו יגד^ןי אג^י למארלל׳י ללז

 6־־־׳'• *די\א ןואל *גנג* לע *י40יאד 1 נ*גע שיא ץא *

 > יעגי
 ר>י2* !

 ודל1־*1־



- ** 

 ןווי&יזיידיןינ
 1ןיא!יןיוייי9ןונ#יו דמגהו*■
 1^״ד-י־.-*״■*־•• 4 י"״דזןתן^דה

 \\יבאוי;^ימאל^ן5!ו

 ^יןיכפמ*\יעג?י;מימגו<געו ■" 'י^ג^^זיוו^
 **״ זמ^עאוך>מזמאעווא9ו#

 ייג&נ ־^1#או^ו3מי^ ג ^ "־־ ■
 ^1ג^ש^אואגדמ<? י .'.״,״

 ו^זןנח;^^ ■ אמזיגעמסגאסיהידהעיוצו^או.
 יאטאיעואיאנגטאכגו

 זויאדגאוךזגוקייאמארמ
 י^יז^מז ץלג\אל #י\}ג ןגיא 1נןנשז ל)ישו ,^י ויוניש *^>ש \'ל3ע\המ \^י לדי ?זטו1ש\"־'י ש#י ליייצי* ךשגמ ־**יהז ךימע יעהז צ■ ךמומ

 י^*ד>*!1>וניו>י־*ג^—^^>ג*^^7^ז1*מ>^יאי״יע^א !אציאמ— שץי״ך״״'>
 ״.* יחא העאש^לחן• 1ועאשא\שאע ־״־ י ־יעל מ#*ל*יא ימי מ׳*יי״י*"״־״ '״9י !*יגי י**,



 וגא9ף1גע
 %$עוו י^ךוגרדיןוזיפ^דכא יגפגו1רפ\

 זזברקגע#ע׳אועע יי(*'""׳*׳"י י י ״׳-.״•• •־,מגוי^יעל^למי)
 ^עע־דהמאזפאויכמיגמאמרזע . זצ^^^#ב
 \שניוי^ואייו!#למו<יו?נ; יו^ףמהא\\1מכי1*איוי'

 <1״נ] 1י5* ■ '"׳ ״ ־ ׳ * ךה#*ממ0^!ן^!^

\• 

 __י %י• > ^
 ייגאש רמייווווייצילמאוע יעמ

 . זד־; •
 ־זי

 ו^יוו יךרת2 א

 1יא!יו*יא*{*י*א1וי* \זוו
 !י יואו*

 405לעי
 י /\■ -נ •־

'! ■ 

 *•\לע,דןא1ג>ג ואובי *-״ •>*־\פפיפ\^ג#\אובש׳\ויבז־ םזוי\ע *׳איונו>ףי!ואלי םיכ^ייג/צ צט־>41׳ ךולפע• וסל ז ץיהג״׳יג
 '^אעץ״טלט^דו59זפאלו^וד>ו־גה*ע1גירוו׳א>יזנמנאזואע^5״\ע*פיי)יפזדמ,י^״״םיו^יי^י^ואובי^ץ^א)>^1

 ! י-״עע ונ^אצדגויב.



 1יחד?ובי^דא(דרי ^ \
 יגגו״ויאי*"

 "^ייגגז^טח |י#י א'5,1ו ?ויובנ^וגוקע^אקאהמעומגןמ
 •";גגאוימו.עמ5א\י!ז^ד" ־ ־

 וייווי׳יו

 ^•<ג!י^.ימג8ממ8
 ^הז*׳פ$עו*1

 1 ויוגמרוואועופיחהא
 י)1^^יו*ויר^^ ר^רןיןר יו

 זיאדמכי^יי,

 *יי

 1״ !״*
 .י~א^^ןעומ^-אווןן.4 *

 אי6־ ׳סד ך די דלי ו אזיאיוי \

 'י \>

 ף$$
 ץיומגיז'1

 1׳י

 !#1#ם$ו5זו( "
 עלג^נוו^יימ^י׳
 (רלמ&לילוהאדןיד^רבק^יננאול
 צת^דמינעג;זזנועט^נאדקן

 וי^היבשיפיגמעגראיופ
 יפו

1 

^ ; 
 |י5ע1^ע^יגמ6 * /וגמאדהו'יזווזא!ו\מ

 וי

^_^ 

 '1*<י%|ק5יון^יכז3י
 _עיסגיגמנועוו!וימ^

 . ל1י
 !ינעיסי צ■

 !יאמעימגהמו^טזמ
 ^;וופסיריעויאוזנוע

 יגוחמיףאדהו
 והיי^אספתענעימג

 ןיומי...^ י-

 יחגמו3י'ח^י /
 ־* ׳ !{4". ! '.*!״

 -יימ^מממ ב
 ^.,ויא^ * לטמוורזעגןמןיצגיאוי^ןוגןוגפ׳ *

 א?9א '.לדיגו5הלאהחפמעתשג י■ ןיני^אסזינעאעסהפנ!ינאגא ,
 . ב-ג^יצמ^ףיגיע^י\גרכא (* ^^שי^אמחי״חרזא 1

 ^ופשס^מ^ יי* אואימווגמעואיס^^!^
 ^דאיפעגימעיע^לע11ן5ן^ ')^דואאראזינדא^מג־א^

 ינ*.מ**^וי ",1רגבז׳.־־ פי^עצונוהב-דופזיי^־כזיזמיבד^בולילא־ןסץ-יןי^עבונסוךיימנולמדאןבןנןייףלכצ^ו^״^בהגי^ען&זהקי

 ^*׳׳!י"ז )ווזמזומני^למפאז ז ^יניי||״־6 ך^י רמא^זיו6 ^ )־ני^ז ל_פק* דלעמ )5 *ל£אי **־*גי^י ל״^מז לומגע?ו?1מול♦** ךענואויויכו

 ^^־"י״^ישת^דווירונוחי^מגמי^^׳י־׳׳^ףיגשינואד^יו&גמ.'"!־ .;1^^•יו^ומאז&ל^דיזיניאף^יזמיט^ןמ

 < .*,**־ 1,



 .. ^מיהליהשי9ז^יזינ\^

 י *$3יט 1 ון>'א|יחוא^1ז.י.רע<קמן
 יכ-ייאמווייאןיחףרעא^גאוייג ן •ימרממיז יג ן י ^ן1מוי1ודאג^ענחמי8 4 4׳ ׳ י ו>1^^.^0^;1.^^ו

 * י יוןימ״י״למ

 .,־׳ץ.*'

 ייאחכמעמ £ £$מ1זמ$מ!

11 
 יו^.#^'ן^יח

 !וו^ימעימושגיו?י|^^ ^ואממי־גזז* .
 *י ~ ״־ ־ *ידהןמי -י5ןהע\י5־?םיז^י^יייננונטעא

 ;י^אץ^יפזמ זינייזיגי?^ *מ*%?ןן
 ־*•ץ^ץר^וא^אמ^יזוזיג .,\ יג5^^ויי ׳גגאדמ1?-דסאגןאמז\
 ׳ " ־ י ׳־ ״"פענאו^^ימ^יאיג^

 ^לגי3%ד?***״. . 1 ^מ*ד*ן*דצמגזונז*וי ^ *ע^י•ז^*דמ*זזמידןוממ**י*'!'ץי׳/
£ 

 >\ ■ף

 6ג"



 ןווישיזיגורטעס!י^4יזגיגיזא ! -,זוישחמעימגדנע^וובמוץרינופ^
 ■ ^זי^קמ^־#^ז1י

 ץייעגוןאזגז^טקהירןגמסו ־, י.יי ־*— ׳
 וו ־י

 ?רשןאאזוידהממא

 ^!ל^ךראו3אן?יז10מטאצ
 " , _ יפרו ה^י דאבג;'מ ינועג^יעג
 י$3> דיר^מי^-יילזרואממ

 .ו־■־

 ו!וי1י

 ^עה1צ1)וייאא!מ!ו)ודגוי1>< %
 וו

9* 
 הרו * ר^:

 ^^א^ר^יזיממיו, .\> ^רב^ז#^ן^מ9י.^
 ךן^*ץן 1■11■

 ו2ץחג5.1*7 לממ י$11ם י
 מכחאמאפימ ^ממימןן ה 'איהמס

 *י־ ••״•־•־ *4'■'4'*■ :811

 >ח

 .״״* ^ ■!ו1;!!ו
 זיכזורץ(ויןן<ה^ן^ריסדנ

 ^\>!,>גז^^';,זב,ד><י עי ו>*גי" עד\או *:ומוו^דדיסירמרעו• הצהיע \די*)11 יגדאגןי אצק דמאי1 -|ליז .
 ^י)ע^,לפישיגיכלחזאיש״^פפהאיש ׳,-'׳ היןי*חך#כ*פ^ג/$ףש״גמיפיה■ ^עפשג^פנ־אפי^מממאצעי*ר\* יק

 ^ ^ייבד.ד יצ )ע*ישכ דיד י^ו^ייה *־־*1דג"." ?**ישיא1? יסכ-ר ,*ישי^א *דמעו ־-י־* ׳:



 מו5^שגיןמשויזונאשעפנירי *
 יח^מ\יריהכ ץחזגיפ\ריניאיו^'סי
 4<\^׳ הנימי ראהנאס םמאיפו לחי יפ
 ייה^ד^י.^המאי^?^{יי,
 י^יישגממ^ו?ויג!ןעד^
 והנ^רומינ^י^יגדונממי

 ^^קמגאזממעירחע^^
 ■5 ■ ־

 !ה (־"
 זויחיעיזערויע־״דואויהז

 ^ג&יגענ^חאאמפממאזי!5' ידזועמאמוא!1- .ץ•

 8£33£5; ל *למ
 1^1.111״״.*^ ״ ממ^אממתמאוא!גזזיןחג

 ר*\

 \ ר

0<^ 

 ויה ו ןיחא^יימאמאבזיעופא איוזש

 ־* *דיי?׳-ץי״״1ילה^ייי^־יייה;^-. •>־ * י$ז ^ ^ ^ י*#\י^ * 1 1 1 ׳> ג,, י.^רייאייא **^,•־ובדהדוג'**׳*"*ך* *י*״י •י**
4? 



 םי>9ע

 דפיק

 ן*א

 ן״אי
 ,יכו

 ;יז
 ,ץא

 םש

 ־היז
 וג׳נאו

 6ולר

 \כ

 \י<י

 ליחי

 ג אי

 י ץלי״קיירימזארוןגןרעזןויןנאפ
 1כאןווומבעיפז^ןומוגנייעוו קרי&אמגמ♦
 ^-!ון״׳מגןימ^מייר^שישוי י^רןי רומ<'ס4?^יד
 ה^3אגא1^י>יג^ *יי ^!^ופרחירשאהוהי^א \£
 *,י^ייישיפודפיגימיאראזגנ איזויו^ווצדי־ל־יעאןנ^ןןוז
 ל?ל^$*9יגל9ל^ י־רןהיוורגידזייינראמאורייע •

 ' כאו^ון״וו^פיולוג^ןגןו^^חוהמכד״־״^ועימי^ןעאוועמע^ו^ןןעמןז^עיכוןושחוניג־ר^יןווןזי ■ ,%:£)41ןע;**
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 4גי

 וימחונ

\1! 

 !ךיי
 קחג*א11

 יאוצי,

\ 
1 

 י ןאכמאיזי^ו ' דפיעאגיויאג^ק^^,
 ׳!יזוילגאגרבהזגיאהאזיגייטיסהס \;יפזיחפגוהצקדגאמ* "
 דימיאעןמיסייוז^^יע^ג *־
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 י5 רימאי&ייחח.

 'ימאי^י
 '׳!סתגעת״ השע מ״פאייייחזו&שיג^מאי־יכחכידיאשדמאיו
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 ן״מ ״׳ ׳׳״׳ יו יי ו 1חן^ ן ן י^ן ן 4

 דמ^ל(זאו(מריזופ^|יי(יש;צ ,י "!"סדחייגדדכהדשזשג
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 "'ד/;ד11אושו ימשזיעימגק
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 ס 1 ו צ ע זי)ראלן ־זייכמל^1ץיען ן^י רמ* ץ יצו ירןי א!7ן *\*ןת עארבף דינו♦ אי׳•-* מ♦**ד*ד*ו דחו זטז־^ענד]
 . ׳ -י ׳-■•-"י >ו.*אדל1דג1ורתזזטזלע*1נ^^

 (ין יאג1ו*־־•*1^ל געלי יי:פ*ןיא וגעועיהן^יצ1ר י*גש>\פז חמש״ו *לח ד^דנו1>מיענוא ואיגדר ללי ז ט*# ץ>0מ ץדא*רפו*י ןעקז) **ץ

 ןאגועלצ־׳ע^ג ד*דא**י^ ז}לכש\ לוע {^ףשת4׳־" ^ד2׳רא*ו ןאצ^^^ל4זי1 יהנח^מ ט^ריא
 * *א>גט*
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 ו^רא״יממ׳

 צ^ה-^חזיפיאיייווומיפוזט
 זמם5מקי^ו?ז/^מ^ן#

 ועי^זןעג^ןחצ^ונהזי1

 רשיממחתי
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 פח

 ממ38ומג

 וי&דוכדממז^ ־=}. זיכז
1! £ 

 י ^
 >מיח

 "־""־"י""—



 יזממאזז

 ^רי־>יפזין<־•—א ר0כ2 לע}ד יל1
 ן טועל ץ׳דצו* ן;נאח ןייעי סטרפיע *>9ע^כןיוע>ךיפלעז חתפלחן £ג*ןל



 ^ ד^ל^ןזןויד״גמגא

 ןיומ ^ ההגו ?יגכגו אעירןלהדגוב,
 וגזז״הדנ

 /וונ^מעהיומה^התופעאזותרמ
 3^ממחטומ3המגמי^

 אעיוזיזומוגמיוזג־מ.

 ~ \ *♦4.ג־י־ דח ואו

 ^׳ין־זחדףרנ־פדתךזמ^הז־חוףי"*־״ ^יגדי^כ^ו>־אחןימצ^״ ״ג״־ד^י־יי״׳

 ־



 ^שסיי^וד^־^
 ^דעדענור^פץיפ^תעזזעכו
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 ש*גד*



 יבסנ!ו1^ ^ןוומיאוגח

 ריאפמ
 זט״ןימ

 זגעני

 (^הצרט^ויזזלונ^
 ץ$י י \*;י ^ '5 י״י רי^וי %ויי י^ו^
 וייו^^^־ן׳משי^מוזו

 ו** /ז״׳*י (יי" י1*׳ וי*#|8!^ *סיי 1 '׳ ו^-׳י עג״גפ *. 1
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 דא^ד1^טרומגי0ו<מ^י9
5! 

 ע
 ו&וי

 /־ ״•4-י
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 .*גלגצ

 ע"*"-*

 ללזווימ
 ^זמ^נממ^א

 מ^8^ווו1%^§מ>
 ׳למנאור^יבוידבע^^קי '! קי^אכתאמיעזות^^
 ןאנהריגן^^רודיאמפו ( ##^!2292
 1לש^רי^ז^די #מויי׳^

 בןר^רף^ יליר^יע
 ־^; -יי־ י־ ץ•

8*$: 

 |^לממ#8^?ומי ; ^ליז^^.*׳^

 -י " ״. ו '\\ ...־**״^דו^־י^מ״^י^

 גג

 ._,. ותיבע *>ג,'1יפ ט*7 *י רז׳״-'* ייז־י *"זמגואיזיג 1־בשז ך\טב*>\



 יצימיאיצםאןג^יי-*־•
 ״־* .יבייץי!׳ג9ץ\זזןוח1״ ^"הסי

 ישאג^יגגי
 א1מ^זח' י\פדזעןו •,די א\

 ,/י
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 .־•״

 • י

 :ן§8וי
 * י י *ז ׳ ׳׳׳' * ^ד• ״♦ -\ *ל 1

 ו ׳^? ח ךפ*ה3פ*ג*ק 6"" ״־ ו*כג1א\ ו\.מח*>ף^ח*חוז * זידטו |ל >?דז 1>יע.ה #1לן*יד^ע*)צבשמת&^ד דצגר>פח יוה יפ ןנוא עד• ן ח 1ז >^ד

 ? •ןו^ נויפש^ ־£~ ^נ טנה *ישי יזא*ו'ןיז *"* יגלגי לגחפו^יכנ!^ \כןח*> ץח וי\א^ו^*>רןי'** ו*רץ*1 ׳־—׳\>** ס**יק4*גכ

 ^ י^ז 4^^^^יא^^יא^א־^^*או^חז^>נ)ח^י^?ועןןעי\ג7ע>ו'ש*ל^אע^שייעף^ן.א1.ןן^יש״ף^ץן^גצ״י

 ׳# 1־^1



 וחמיואדממו

 יידיזינ<ןליז!ג1ןידגצץמיהגוו .1 ;16
 , 4 י ן ־ 4^־׳ ן ,• ^ . 11

 יגחגאר^י^דאזאץתמנ^ות 1 זמ־רינאזטוימכמהמ^יזחי^
 (ן!^וצמעןמזו1שי^ז!ימ>' }״ ^שםזנמ!י!ג;1ורז1י1מזוצו1מ
 ^ "י• *•:/•■•••״•*• *./£* *4"*־ א - ן 4

 ^!1*^ 91*0י1 **111^* ׳ ^1^י¥יייייי1יי '1^*0011 1)1*7 1**9001)070011*

 המעהבוהןזמדוזהאד^זמהגיח .(. דו^י^אה־עעדמימרעיאג
 "־*6"■־""•'׳ ^!הידע ^

 ,למאךא^הונוץמדיאנריאטפו
 זמפא^ן^זולמ^דיוזזמזסויצו
 ₪א^|#?יןןאמו

 1 ז^^דת^א^זמ׳^ ^זמ^רמוןוז^
 י" 1חי>.ר5^לזדב^זינימידמפו 4^א#מ!^קי
 י" זז^זיאאמגוזשוועףחיופיא( ^זיוחופגמףושממאיל״א

 י^דחניר^דא^דחצדידחויצ ־ף ?׳ד^י5ןנש5לא^^רו
 אמ<^מויו5א*ל^וה1זאא¥^1' \י' $#(!^?#6**6

 ;־^נמעבגי־נמזעביטעטשנחא^־נחמ^יי־ג״זמ״־״יעיייז^ד״ארץממ־זוע״אוך^" ד זמ *׳ך
 •\א ח%>עא1 הני" ,הרשע י^י" ן*1"** ״'=״׳< סיכ״זג0־־״ *1י'" ףי׳־י י־ילזיגל ־ייפ





 >הע!ימדהעמגי^בגעממוא
 \ יי׳־״יץ,• ־י" * * ׳י ;

 הושגמ^הגאד>דו^ו5?ג?אאמ^
 דחאה^&מ^סדהיסדג \.

 י^עוו$3םףו"
 '־׳^פיםין^ןמ(

 וזשין ממ<י^גוו!?תמוהינומןליוו9יפ
 ^?^ו^אממדוואיפ ;*

 קיעדנ^יסין^^זומו ^סומשמיע^^ג^
 נואממעסנמון״זונהא ו ץ״י זימגעזסי םה^די^ו המ&נימ^

 וממאשיאירו^ןןפיזסמיא יל 9^09^^
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 םיה.י^?מ0זו^לכ8מ 1
 ^%מ^עו%11הו%8>^ ן ממופ!^ץיחודיג^זי^
 !_''ן׳11 .'1.לל1 ״ 11י 1.1_2.^^^"_• יי * ^^%%^1י4%*יומו1ווזייי^\1יו^ל^ינו1ו

 •מ^עיא,היזח

 מע ג! !להיהירז1א\$3
 (יהדנמזיפפדיידוו יג$ יי ומממןגמסזי

 י-־ ,עש־יי ־י^ןמ^י״זיץךביוגמ־דבד גד*עב״> בל׳׳יא"-" {8x99*1^*01׳ דמג זז•#**** יי" ף"׳* י־׳יו ׳> ׳יי"׳"

 ?י
 זא

 ומיוימאמיזמז

 ,ווהיימגייקזסדפז

 (יסיז
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 . ,,.ז״ ,״״״ ׳וממזמהי
 אמדיג׳מ*4ויץע5?עןוינמ;ומר זיימא^י*

 *ימפ

 י^ך

 ז\עיפ

 ' }!־. ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^

 ש ^יישץזוך א עא וייזיו *חאהסל**! זיךיויס*׳"■* עימגגי שלוו<ן״מ**ג^ ןל• קן *מ־ה^י שדדלןג\ך*^י>י\יוק'ןכו ךעיע *שכוןכ1 ץגי

 •-" ומש ,למ ל!!׳**)0^י ללש זני״^ע דוכלה ונצסשירד מווד9א*דקרו8יב**דן,,י },*ש"-* •"ר\לוע ■כ די"

 -־•*>



 י .1 . .4 ׳ * / 4 * :. . 4

 *\;>*הועיז נדא 3ד*ו *ךיוגי)***"^ יי (יח טע
 ׳ *י *.פע *לעיי ג׳יצלא ו לצפא\ ןגזיצ״ל^
 ,י ■*.-״ ז\^חפ1עוי־מישע ל\זז*מ$יןי גיצש עול^די

 ■>,1 ^^י״ע־י^־״י ליאי' *י>'^|ה^-יעני״נו^יהז^ץ־י^י ״יי״א
 ז*״^ר האיז^ח\ג^י>י ו-^>א .!י׳. ^ *גדצ*דיכ*״\^זיי־^

 .^*•י
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 ה>ז^חתרו8חיסןתעגךזץמ8חו_ ל י ^ףולחיגנלנ^םיד^^. 1

 ►יי1!״־^(1וז^?ע.״י^'^^*'גחי^״^^|^ממזז',״זה""*ז,''ז*׳יני,י״מ,^י,״י״^*גזיי״1־זזיי*י״ויי־וי
 *ז * * הכלה* ^ 1 ןיחי>גץחדו•-*ץיב״טפש ,למפל!פזטיעך^דץג*\זטיעינודזוחהפל>נאיודח^יע*־■*לצ*יאםכחילו
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 י .
 ן׳&לוז**

 ?י לש*\כז\ךשיע*>•! ד היו<* ^•׳־ לדל^י# ו^דפגיימח ןמו פש♦ חלזמ^יו ץרז^ישזמ יהוי^עךכיי^*וש ך*ל ,דדפימ ןעי^)ת .מן ^ נ1דו>רבד>נ

 ,לודי ןמ ל^לעפפשן♦אוה לעלע ^יע^יגזע לעיעפיש**מ *לח ,ד יע לע *־״*׳ שג*שש א^כ למ* ןלתד לזזז׳־ מפ?ור#פ חלשו *לניו* ןלגד זיר*פזנש*ז
 \ ** ^1^מ'ל1א^פ1ש^שא׳חל?^י'

 ,41*מ * י#ץיפ לשא שישנאכי* ופש♦!ןילמ ♦שג-י# 6 ופש"! ׳׳*׳- הכפמגז ג^מ״פו ןשפפלע\*>)*ש״ן ופ^דשיכופשפו׳חפו^מ פ ל תמגופו

 ג / יב 1 ׳יבאאיז י^י ו שידזמחץ"*־ *י>1ולא לןעו שזייחאמ\^לש׳ ן^תדשועלה^ד# ןכה זיגןימ י\לא!נ;מ*זי״גןימ ןפשיו
 •ייל/ה ג־׳״׳י ל;*ןוה״־׳^*מ^
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 :*$$ו$

 י/\*גד ץי ^ ז חרואשו )נג>מי)׳עעש/.ד לש[ל ל*עןי ו

 -ל,^^.*,מזי\״יי^ד^,
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 ידוןיפ\\מ?ר>בג שו4י>נז *לז^^^מ^חפש^^יכוע^מ^^יממן^^ז^יאו^זחיוגה/זחנימך^יגזייצזחיעוג^ד^ג^למ^וקנוור״זג

 ןיגצלן״ע ל>ען ל־ט**!ו ^•לק סש ה ^שע ׳׳״* *^>ידןי לשא /גל(־י לכשש♦ *ל*זכ ^ל1כז 4 מלןץ/ע>נש לע^ידג״חז ינ״ח^ ,ישיג^ף ן^\אד ♦בכ%1כגיהי

 **>*י|<עולםילזוא 3*49!1׳ןה*1>ו*לש♦כגו3?*לנ*ל ןבמתדשאכ*לעה>1#ול\^יןי>גןו♦לע6־־"*יטיעם^ילב׳חז ?שע .ל *ן ;שעיוכ*לש>^1
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 .ה8ןיג
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 <־-* ^לז תלער אתידיא^יפז זינביג״בר ש>0זייבימגן
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 גוזפי ע<*4 *

 0ימ#״4א1 **2*\^אז ■"אי ה*,א ה.3״,ד*ו ץע**ן ע* *4*1 {"*"^־י £ 44***י?״םג ""3*'*"׳י
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 ״׳-־ *\־>ג ל־רצג!!׳ לעל לחו״ ןנג

 לל9צ8נ5י:
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 ומיו ייחממו

 י׳* *־51• —•״:

 ץ%• י־■•.־ן־•;34־* .׳ '^••+־• ־ ^־ ;יי
 י '׳ ־ ׳■ ׳

 ל!^ז^ס^יד9ז^!י?שזו 1 ־ ׳'־־׳־''״״׳

 וווי1וומ4

 '1י^זםן^מי1זמ^ ס^^אזמ^מינעז׳גייה^ן י
 י/צא 0מ^למך1ופןו לעש* לוזל *עזז ן ןע\ /ס ח\ל יד-ג>*ין*)ד לגל יע 1 ׳־־־'׳־ שלח לץ*ןי*י שיח ם4גל>ל לישגא לעש,*"ד־דנ^לן 4/4 *לתל *שריי

 "־־"כר)יכ אל(־ע1לו שלח לןי*ןי*ו ןועןין׳״לגישבעמ^ו חדדג>ליל1 א.לע>אבי>1*—* ךליו^פצ *\ך



 ¥11 <111111־01 ■ר־•!־! וד 1— -

 ^^עדזי-מ^יש^^מייכזו^דיייעיע-א^ועעךפוןי־^ל^כע־י^־גיאו . ^יי-זינןייעייי^

 1 םעמ>*6יז)!>1 זייזמעת ^יעפמי־ן זיקי רוע םזייפז י־וןי• ־״יבד 1 •יריגו —*1יהי^י םעסמ םוממ *שד מ0אנ

 ^דיהימם^^^ס^,

 4-^*מז 4 לס♦ *׳־־<* גדןפל ןוצכצש׳>ןפש^לפ1-* ךשיןי מבשמאזמוגש״מפש׳ ןינ

 "*©•די עגמפש^גנגלצ'*^י *חלשג/שלקהגלפש^ג שצ־יי# 'חיגהו יז־י^פו £ח ג *יכי^

 4-•־ ן* ד>1 זיץה עגנ ןמו שמו * מ>סשו י־ד־־ג^יע/ ע>סןי בגיכלע>סדי " * יס ז^<ה



 אשוגוון
 סמיא

 ימאד ויגזאיאד^^א^ד/^ר^אדרנשהתא^גןג״דאןג^^ןגגת סג וייא 4ימאמו ^י-נ^מו סגסגסמ ךי1וג2*;

 ש םגיצנו יסגמעאש^ *גןא|יזלצלןי**ג**גאב" טגן*עו3*^מג*טך*א^*ן!ח#*ג♦**י*\וא*\אש*?(/עלג

 יישאי ך\>לה ך^ד♦ ן עשו^י לשןילשא♦!ןג>נ*שינע >*סו\ש והפ*ן ידצו׳א**! זיייא ן הא*"** ן ד^י ז *ז־רנג׳גימז^מ ח ןזות״אף
 ^ <*־*' **** ^# >׳ ^ ^ ^ *י* ^ *יא





 *.*ולחה 4

 ייהיזו'!י1וע י11
 א|ן^4>^ין#י*6זויר^

 י ר^מפידהזויעסי^)©)

 יעי5ר1וו5משמ ״*״

 1 וזז*יפ<ךי*יל)<ד׳ח♦{ *ושע <*שע ד*י ןצ״תיא׳ י/>יא ע1ד>יח שיא ן*ע*|ופ*^לגג** ז\צץעד יגיעוייאו יאפנהפ דיד אצל׳חייפ'?* **ן•* ץ

 1 ^ ייי י*• יט ענו אעעזדזויפוטן /ניהצדדן^יג״ץ*לזוא(ישו שחצ\עד יג 1 מע ז<פ♦ א$ימ ה טו מע1ו בצ ו>לע ׳׳—* >^כד

 לןי>^י ץאאה ןמ ־6זי\ש\ גרצמ^י*־־•* שי\ 'לניצ ן ןג*<ו ה״&פ׳^דןי אזישןפז<נייע זיגילעגי^יעמש יהציעו צץ*נידע 'י"4 *נ♦ ר ו פ#* ורמזיו ו *?ל



 ;ד^י?י*9׳ <6^#1!ן^8י^וןהי1
 "יסאא״וזה

 ףמ^. 1 מ^ומא*8
 !>וע*1מ><ףי - דו^^י^די^

 ינ*#ו

 דן!?^מ#1מ%מלזו>ן ^

 לש#1יע4געו>*א ^ ^חן )גי*וב*♦^* *לי יזע*/י ץע * ;עע*׳י י? ;.יע*** וץ*ס*ע .מ^ו*0י*^הו'• ן^י הפומ ל^1עא סג לגחי*םג1גג 6 וג-בוזבא

 ^ •יויימיזבריויגיעייגט׳^יאזמנידםטוגשגבעאימ^מזגיג״^יי^יי^ייי^^״זגרמבןסתט^ץגאינגיגיוצייג^יגיזיי׳טפיייעיעוז״^כו־יוגמבאוריישא^

 ■י^דס ויל

 גי^״ני^־ע^י^דהעש^^^מ־ד^ש^ן^ז^־י^נ^־חעשאד^ץי״י״ע^ח־עיץמוךו׳עךמאיגי״ר-יאגןמ^זץ

 *"<*י^ה1 "יד• ^ ן^י־׳י^ר״־ץיויפ עאמי זימהו עי״דךא^"־*

 ׳—׳■ ןזייזע^ •,יד ייכשדיאבדשאמו ^יבזמ^ויצד ■*ג׳!•""׳ הי*וש^י הייהו ץי זע׳ רמהי ועמי״



 יחו שאש ו שיגיושו•"־* ויצדי *וש יינ^ו ץינךאצ ץיעשכוצ.ח>אפג׳ >ד ג״>כץד ל פ!לן *-־* וחימצי יזו״זגיצשה יאג לוע*>בו יל *אגדי

 דע*שגו י^צה צחשגוצצ ג ישי ״״'׳ לצליצ הוז יע וןגפו שו4ו יודיו לדל שע ובשחי ליו וביפד^לאדשיד ללושי לפזד שודדלרי יצ שיגגלו שיששז שי^פא^למ

 שמימ! *זומ-•מ

 ו*מיא1ז8מ#א

 ,ץי(ך^^ובוני3א^זו^,

 ** £ יבחרמהו
 85* ןיי *מ6מה

 וכ^יושוד־י! 'לצג״״ד^א י\הא שגו *4ר^י שגו ר3י>ץלץל שגז£עפ יקגש״פ ע*ד עשגו <'־־׳׳• ןלגיע ואצי ו וויישליד זייידנופ זןייזחי ןליפ>גדשץ }ושח *ץויצ

 ייעיזוו שג^פשלזעפךרד*שיאל^פ ^ *}יש0ר\ש זד״פאץכהלודללוונץז יע יצ״אכדציצנ ן%>כת שח% ה^לע שגומדןחידצע שגודיפעגפשגו

 ךי/א טאשגג שיאיפס שגו ילעגו ימא יגאשגו נדעא^למצ שגו שוריל\א *גן^לווד■



 ימי אדד\ואי״ילי>נד הנז1מגזא\1א*יאד•!ס-רבדהכיא דח סיעד דמדגצ^ואי׳א*)*ז^א)מ*׳ איןגיוךי**׳ *מ ג^י

 *־־* ץפועןה• ץתךארד יסידיאזיניארדי^**

 ו^גג^עמ^ם4זה
 *•' ד ץ ץ 1' * 4

 ^ישרזזיוביח^דס׳ז
 על1,4₪₪1
 !^דשיינ׳דללממוו׳

 ימאר

 ן *ח* ^^^י^זמממו י:
 שגי2ד*דז*אג

 י*א
 *♦רגימ
 ד^א

 'לארשי
 גונכ*1

 ׳עיויסן!ו>ה

 הי!?ומ^^רזזם^י?^ה #ומ?\י81



 ל *ופי

 *ימי#

 *ף\,ר עצ מד\ה עג ואמ׳ד עיסיו^ח יגג. ״־־* *יפי *> לגע ןיועמ^פו • גי^לזי *3* ו#ג/יז*)זחהג׳ו#ו לןיצזויע וני# זחרנד ייויגדישמחל*" לשאל

 <-*%־*ו\כ>־לפ *שחפצ *־•* *׳•ועג# ןשןליז םר^דזו ולימג׳״ו דמע,ד ףע* ויחאו \עפש שלחי חעפלא?פילש.ע *ץפל !זייכדג*•-"־. זנחיחלפחח•^

 ז*•*• 9
 9ש
 י&גא ;־;י

 פוכיפ

 ©עממזוי

 ךוו^ן0ןףו^
 י88^8*^י8י*^ .■יי

 * *־"'*■* ׳•'*־■ ;^י# 'די

 ןגיפג חיללעל*ד*1>י\כן סעה*א וזצ״״ז ח ש>פ ן ג~ ו דפש*# חןי4 #ןאה *עג ווע>לא^ חחע^עפגג*י*ילפקדאו י-ד־דגגפיעז זפ *יגיילפץדא

 * ג #*^*ניו>יל*גוחמ ש4ע^ז1פןיג/ג יזעפדיד דיול יחיו *ועצזעיו \י *יחולשו וסעח !ד\ג׳יז ובי\ח לחןינ צ*ע*1\#לשי\פז*/עפ וק*צ רמחכ

 ^*יפ>ג ייןי 3שן ן ל זיגווכי *ץצלא קו^ל^לכן^ל*•* ןמ״־־י ^לעין ^רחש׳ג ׳פ צמפגיןכי* שעחפחואיפי^ייהןיי זא שיפכחל לחלנמ



 ^ג^ש/^לב-ד^^-^^^ד״-^ןדדדןע^וה-ףמאד^^^סעהאגיןיה^ןכוחווןגו-חקדץי^ה-יוח־׳^ז^יכיג-פןן־-ז^אדיע^

 *^ע־דומ^סי^/ע^ןח^^^ן^י׳עפ^עגלע׳ץלהי״בי־ג^י^ע׳־׳״יי״יי״^ייל^י׳יי^׳יג׳ייאי^ץ׳״׳-״׳׳ייי^י׳א׳ט^כ



 '*•>> גוחדי
 ץטיב\ \\ליי

 •*יי *•** יי ^ '* -־•־'" **״ ^
 ׳׳-* >.ו>א ¥ דינא זיכייי'•יי**׳ *י י#״ י** ץ

 י״ייי ייייאי 1י'׳*^אביג1'יג>גדמ^ע *ע־יצמה וימאד^^זעז^■*^^ חי^או
 *־־־־• יחי /*צ^מ ^ללע^צו • זגצ^י^ונ *^עה־נוא־זמ חיצ׳מגעת םידעה ■לע!*י/עח

 ׳■ וגע

.4, . . 1 . 1 . 4, * 4 1 <%\ \_ 

8 

*1)91 
 **/' /י' *>״.

 יא&עזא?
 ?יו 7 1) מ!

 ׳וו \־י• 7

 א;י־ 1■

 ע״־י• ו־ומ־ו יי- ג:

 •^ז^^יר ^ ;
 רו*

 נו1בל

 צ •ג-

 " ח־ *סגדי מ1׳'

 7יפ

 •ן*#*

 ו י? ז
 *׳ג /•• א• *ץ•׳.־

 :י *יחח 7* זו7/ןוח3ומ7^ ¥
 ס^ו־^ ^ 6£7£1י

 "י־ 4 _גיי■

 \י?י*. ן/חחץןי•^
 . ן

'* 6? 

 וו ׳7>ינעיי#8

 -,,יי ז *ד־דנ>*יקו 6ךד5^״־־־׳נ חליזי ה# ^הןנרזב יעממ יוה ידיצחו יגי*16>״*וי יפגז^זח הועאזיו פא^יפ.ייילד > מיוג2

 דבל ׳■—*_ ^.^לאןה ינרעו ץגעה\צן^ד*ו עבץ*ן^*ר*>י\צן ך\>פהייצע ותונדא ךד^ל די וד בשיו\פנ נוועא\^צא^/ ןל^ע* ןר1א
 5י""4*1 __... \ 1'!. ו \ ׳\____^_. י• 1. י

 יצגע ׳צ םע\צ א.לך ז^)צ ל\עאצ

, 



 סויבזיש• •ה\*^ח0זיה*עז *עוענ*גהי\ זימא־ו ךימכץאי>׳גדיגזיוזו'ו'זי>-ז}דאב םעזו י1#ז\יןי ןיארמאי\ ףיזזויכענוימאגץאז ^•א יוי\ז>'.צ י

 'יאו מ^״י^י^^ז^י^י^יי־*
 *-* וט^יהיאד דיו*ה^ איקי ז אשעג^א *ץה ותיגגלא א*ו חנ^יה*ץשי ץא ותי*׳

1 



 י־״*פו׳גיי" ר־גמוו^שחגה יילפ-" וזטןימיזו-ו זי־י־^ח^ן•^ ,ד>יע^.,

 **״ י^^**4<0זילי8״'*י^
 ,^ןץריע׳ דוג׳אוייחי־׳פג^עזויהו ;נ*"!׳ דימה^אמרעי

 *־׳
 *-־׳׳״ ןדלמןכוחבטמו ט.לעלגודוצמ דשא לבותדשי רשא

 *לזה
 • . ךשא '.:.י;/^

 והג&שה *
 'לשא^: ;

 י*עף הי^טאיה ופלד דשא>י לשכמ רו גגג י *יי ו ואיגע דשא|,

 ־ש\\שיד ןמלשו^ש ולרד ףמע^לע לשא או*מ£1עאד*י

 <י-־*%ארש• עפ1* םדא לגד ץרי*זיו לדל י^לד *0׳



 י^יעיו הדאאד*^געב5ד11־פ.>1)3ג'^א^ןיעיאבי\ע,'<כןפייע1׳־ים^י)נה6-לעגה[לאגדזי״עה'דל'י'יזימזיד1א^ראזוגזבדבד><^ן,ו

 גייצכי1ג>/>ינוא<-בינ1בןא״ג.ן.ןגיניכןןה*י)א^א^'יק>יזזמא׳־ויי*יזאמאווא)*י־זוןיבגיא/כ,הצד*יך^מורן**אז*כיי9**ינו,מ)9ואןץץין

 #$יףן

 יי^י^י18#ו
 !- - -*. . .. 1—. \*ו>... * . <ד >.0■^^ ן\ ^

 זדע?^א1:מו^סי\
 1י1^?י^^5^הו<ו,
 ימן?ז^וו^^וצ^^ומע
 ^אונ^^זדועיור^ש1[

 רעאם^זוודןמח^ןצ^מ

 זד־ילןי סי0 חז 'דזייוףושיי ה־>י>לב חג׳־ןיהז וירזז׳ה ץ*" ימ״יימחגיא אביו באחאילאיהדזע וי ר^גי הא** די*י• *" ־ע *י"*
 ףג זח-ץזתי ד־פ^הו־ישי׳ב׳ומעו" ^זי־יש-ו •יווי רזעה ^ יזאעו־׳וה• *׳%*•! ו*הי**רומ<יי*־.־>־-ז׳1 *ווי״גראי



 גזויי הגו דז׳חגעשע ופעדא ג הגו *־* ן !ישי1ך״,תב ן7ג*ו*יה*דד ה־לגייגרשיז^עדךא^א5^*י^י4'*^י!״41'״>ייג,^*י*יד

 ״ומע^ע^מא^ןגנע^עי^ףמעןנידאיי^י^ין׳^ימ^יךחשמ^יימז^שומאיי^י״ויייגוידזוימע^ע״־יהרץיןבאווגו

 *"ז־^ 6."

 יי
 ייאממ יורי ז •1 ר״..*נ־י ר ~

 ו־*־.-ע ••- יאי

 ■י !ח.ח ז יף4י *מ ימי *גימ י#*3ז״י0ג מ
 ־•׳ יז

10 

 /יק
 *יד1ה

 " /*ד ״* * ״־■״♦•— ומוח *מ*י ג1 וי >״ זוימשממ
 כל)צד

 ס שג ״*1 ע
 ׳♦׳'׳-צ־ל

 ד5עהה^ז^רן1^יחיו^
 ,ראזע^קנל^ע^וענו^

 *געגג

 מע*ו
 4ימ

 •■ י: *דג
 -יז׳ די

 תשדיחו
 - *י -״ • 'לר^־

 וממוח
 ^יג^ולז ^/^לועינךע^וען יק ךאב" יגל ןרי,רן כר מי ץועע דמאיז^מעדשא^גרועעמ^ ד^לח ך^לטמ^ד ליגסדןי י ןיווקיעלי ",

 ףגיצעמג׳•־־• ך\^י לג^זוחגרשי ^דאה^כדוד^אתיגדז ן^י ןא**מגנמ*יא ך*י וי^עאזיע ץצ^? דז^אתרגגדז ך?יןי^ *מי.ד ךמא *♦/יה ןע$י ^
 ***>6ןי



 !1מ א־שזגע^ייי^י!

 אי^יה ץ.׳ טא או\;3 ^עא או^לה *—״ וג־עטזיגפוךא^יג *י 4יאזיז?ייע*ו וני>נגיג\צנ^יע פ 4י״ז. ידע^צופה מנש\ •ד־עיג•*׳!ד לג״ייועהל
 . *-., מפ>י3, ^ ךמ^,ןב ״.^,4:״־ ע;ןן ■ן*>ענ״זיכנן4 ןמעמ *־* •^מאמאא^ה^לי^עא^זלזז־י״״&עא

 ״. ס־מכנב^לע^א^ן-^ן^רוטףמגי״־טפמק^אימשייינץאויכןיפךניזאמייכןיאזגץפךא^עד־מונןיןאוזגיפדחויה^צג^ןי
 1 .י ■רר-א^״בךזמגץזיע״מזגוףזטג^דפאגי־נחךטרפדנ־זטהך^מ^^ייישאויגדעניא^הינוחגזמובדעבאוגד-בורוזטןיאונןי־עפ-צי

 /*^כמט־״ן*>מהזיאוו*;***^



 השא חור *ןגהו ןלספ ז־מויסופדפטיפ*לחש^יען *ףגונ*י תגה ^/נןפהגהגייפ הגופ טא הגה הגה^^הגזיו /*וי *יה ן$ע לאד^לפ

 י^ןצ>טהך*מגו*4ל $ןג^ג^י1נ *~4 דוי ןכיו זיערבו1.תאז1 ףוי1,ולא1ו*״ו ךצא^אבזלו דז)5יו*י ענ1י"־׳׳• י9דא עע^ומדכ־גהעגגי'**בזעב^כ



 $3^ *""י ^*גו^יייי״חהי״״ו *"־״*״ 1*״***־^
 ^,^*•"יו יי*"־^* י^ ^ —*י-*#יא1י י״ייי

 (וכמלגיגדםרממכיהיו
 * 7^־4 י ״ *£*״■* " ״ ״

 עעואגייסיו

 ג%.



 ץ>יזי*ו^י>\*^>♦ ^>ר0 4^זי^>י
 יייג״סו#׳ דחו<^>יכ1ודח9גי>>רע ןוכשיו ו?ל*׳ןר•* חו*3^*ן*.' לע^ג

 ^ז5$ו*ו

 !;שיד לחגיג^דוו^" ^יצ!>זן^דכיח)גו^ןגו^ע>9שונ^ב>ו^דש*^גינ^י^1^>יין?ו ימלחי|מד׳*ו1*זי*מ1 י זוחמ

 *גגגו׳י-־י״יעוש^ שןיל*^י ע3ימ ^גשגג ♦ זריי ,סיןג• ן ל1י\ גרי שו*חה ףצשג1 • היד **יג *ע&תזי י־־׳י ו^חקיג יע*ל ז\ *ץנגו \ך?9%\*

 ^*יש♦ *ג* ?לחנ ישא זי^יאו חו4י>יש*יניא אש*ישארץ״^יג^**מ יצב&ו׳י^ייאיגגגגוו יןע4אעבמל*^ןן\*ו^ע 3גז



 '?^י^ימ

 >י§״?הי011 •ד1ןגשז6יו?ונ?

 וידיעיהל#

 ^וכז ףולא סגיי ויי>9ע• .^א0ירנ<מ1 ,ייה^יע,מ!*!•*׳־ וגי־נ^יעליעא\ר>0א?טו" *<?*ל ן3\ג>\שוו אוהזימ״״גייייה״זרג'*•" "■י*8" * ף*ייי

 דיגהו ס^א־דיייע ^*1יפ*\^;ליעי םילמ"*׳וי*9*0ייח'לו9גסעוגמ^?יה *היחאו *סיוו\אוי**,צוי)9ע״•-ךמ״עיימ^ייאג



 יי :.^י; 4׳' ^די־.'־.• £'\•׳׳**ד*''**>> ׳_ . _

 ־8׳""י**" יי^יי *** לעירנויעוי״עימי^הי י־עהוליג*ף
 ייזיגיעו ,©•.מחה -ץ^&׳ןי^טא <1!*ן>1 ה^ייזג^א וא3ד *•רטת^ינל ווי'יט• ן *דדצן*'0ז ל ןזיעניג <

 גד^ייגימי^ו ׳ך^עסיגוק

 ו$¥ממחמזיז

 ■>■ ■■■ י <
 ׳" :י •׳׳:

 . ־.־:<■ ••׳״■׳׳■'־״־ |;*

 'י## ,^ ,

 ידןעעםינ^ץזמ!^*
 ^ ןימי׳^לה ♦ש;>* טב ן״שש \'ת#\לב%'1*ן ל/לן>1י4>ז]>נל# '*-<*כו\\ד>ג^יעי/גי^ד^^יע^ *♦>פ\ליפג׳ו#\ *ד־־1צ^ס1 ג^י1ל*פ ן*ג{יכ

 ? 'נצשה\8'>*ע לג׳נא^לכדז^צ• ¥* ץפלפ ישאפןיע״-ל* ןשעמטשד ופלהד^ל הל ותחידב 4־פ>*קז ל וכלפ״־־״^כל *למ^פ) לשעןושאח^

 *״״* 'היפא ליח\ ה*יגימה ש1^י ג^יפהוהמישד גזי4פ#ןהלןיד *4פ^ימל ל!* ך^ימדיח \יא^ \לל41יעדדפ*דחף ןהיפ*דלל * והיבא



 \היבחר לח



 זיא*5י ;דאצר %4כנה\9.ע4?>י;זוא3ה *־־* ן^למה ר ד ר *ר •ןטין שצ^נר ש>4שה חיזמןרר*^ ן* *ג״דא ניא ן1ץגו רצל^רנ״צנו*לי *ש!ע4ןי

 ץעץאע^שןשן*^ לש?!מנ4מו1^^ דשה׳י-* השימגו**♦ ^י.מא*י*ו
 >ה1לדי

 $>*ןח^י1אמזי

 £*׳' -!ז־ .י• . ' ״יזי-"
£ . 

 ו י^י ^**^ץ** - *9י ^2,51י״י״יי "•*ווממ&ו

 ■• * %ו8ן^ז^יו^ ;^
 יז ישי\שה'׳־־־׳•ש*לה ץיג •כצ.ןמםצ^ע שןי>* הנה •צ ץד*צע;0נהגרואצצ״הלזה♦ יגל*ו צןיע*.ה♦** ץ־ושהו וע>גשתואצגדה יה^*יץז הנוז #צציה

 "ג^ישןר *ץיצ ♦צ יז״/^לו^לר *ו3י וסצצנ ץ.דן £>י **נצגריל4* ׳ייןי^צו < וצ צ ישילשה אצ&דו לש ןהי^ש^דז * ש׳^יש ר ו3ל4ן\**ז חי ישילשה חלה#13צ*

 ז6יע>ג ה^פ4? ריש♦*! ןי לל*\ דבע>ב ^ ויצלענב *—׳* רשע יפטש ,ד שלח^ליד* שעה הנעמ ?£רייח^ ג דהעושעו *־״'׳ יפ^ישצאיש^שהז יה>פש ישישהו 1



 ,יעו ה%רצדזיגן^ז\יא3ועי^א גדיגקמי•־* •ג^^ןיך^אומידזיימיז&ע^יי^יבפ^ל א^ף^יאזגג׳גייזאג׳־גימז״א־-־׳ז■׳., .־ ׳"

 ".,ף^״^ףאןגללמאםי^אהו-יאי^רי־ארעאזי-״תהיח^יי־אאיחא^די^יייא״־״ה^עוג־ל^

 !ד^מ^ייה 11
#^•'1 

 ^ו§ו1§;

 % ^[>'1 ל!יע• א1דסא,ר'זייו0'מוו1־נ1א'נופז>אי ביזיע סי*זב *ץגיפ'ו״םי>י ןג>עביא'9ףא'ם'א>גד' ; ־ .־ זי^אדשי יא-גנ מע שניה ־הנשב ג:ז^יעזי•^־
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 כ*י* י£ש עגזי זמפדןי ס^יעלא ןזזימיי ל>3אדןץע צור>*צמנדן וא*ו *מלאע^יא^** י*> ר&א לע *כ*ווחפשמ

 ׳ח ש*א •ע שיצא אלן1 א^אשלזערו ו-געלאדמא" ץזולי3ד4לשף ןויוי* ןע>^ ךניע צוחנו א\ ^ $9ב*$י *4מא *-׳־׳א*,
 • ״־* צל;עש>3עשד^ לידדי א\ לואחץ1נימו ?גפל א*ך*לצח *ד*נן\ז1ת ע*עד :גע דמי^צ ךכ2ע•# סיןללסל^עז



. 

 ^)י^אגזדומ׳ח •ץע\ארש-^< ינג י^א *יקא י־^ י־יייבא *=־י־>גי# יי\מאמ*י1״>*א ץ :ן*י

 ך^ם1*4׳(זז>מץז ^רע־ג״לת זעש1גו ץד־ייעז י^־ע *י־ג>*ימ זןגח1ג*״-״ן1יצדךגגימיו^מד^ד>^עגגעג'" •ג״ו>י״״׳״ק״ץ*ןויי

 5 יזפ*מי♦ ו**('ן** ך"•* ^ן^יהד־וד ןיחג־י*■ םירוזג־פדי>ר-וף־י ׳־ (י־*ם -ש^דג צ־פשוהי^אומש ןיחג־'״־*-יחע^׳ע ני



 'יי' 'ת'יח' יע ז ׳י ז" *יאזי א** *־חאה-׳.ה>גב^ ור.
 ׳זי ישא *ז \ייעש ואב#•****!** ר*׳ו**א .״״

₪$$£ 

 י8!ימ^י^
 'בזץן *י*י טיגד* אל ןן%ןי ץיה״ח הועעא לימ *גיצליז ה היאל *ך *• \ ־ד*צאו ך-

 * נ*ןי ח ^׳י-׳י ני^י\כו'א א^י ^ דןד3ו^ל 3*>ל "#1צי ^דאל^צ)

 >,מלמ#ן ג הל ©הייבאו גלללו יפלא זיללבו יחז >• ^"*זהל&^א י *צ*



 ,״;ליה *״1י !י!*•ך רא#ף זי1הי ןימ^ממז? ^עינגץ^חמיין-ד^ן״^ןמיגזזן

 י ו^ל&פן־יי ^•^ןןי׳^*ךי,יז9ג%׳* יןי&^ךאי**.
 ^יכ )עשע\ \\פ• אי ם^ייייזיל וירייאלךי ןייייי ןיוי■׳ ?ןי" י]

 *—*>ן1 ^ ־קיךעזז קעדפ^א "גנייעזי"־י *

 ^גסי^^םןוזמ3א
 ^ז^!!!^הי^אמיו5יז

 •זעאי*

 י*.־יי

 ^^י^פי&מי

 ןיסעי?עוע{י^ןז9ו^
 !^^צ\ה%זזווזויד5ד 1;

 1"*, ,ג,*",,*,״,, ".*'י־יגש^י־עה י^״ץריפ-־גיוג״-ייס^גי ־■יי {*<* ובש-^בר^־יימוגט־ז גיגפזיח .ייגש", ^יט/זריז זייזמי *׳•א^עיגי״־^י״עה ■0' 0\זע״גנ,*יגהי*׳•'*4יגי ב״ל ן** ו#"'

 יעשין אןה\אישי ^א ^*פשג^יאו־ישד $ד יפו*•!("" ־יא ישאכ •הדיא 1>**מ ,**יי *יי*י*

 ש**ו3י טפהאוייל־איי^ח המ ה" יגיהפ^״״י*1׳*£?*״3?***£*$'*$§■ 1?* '"
 ^ *,״..> .י <<*.,<* <**ח4י*מ ?א <״1דיג>0י£ ...*..!ו.!* '**<** •\ ■׳״-י.י צ

 מ>4זו^צ^ץדץי^זדי^ו
 ,יחאוצןשץץלא *דצו



 ווסלועודיימיין

 י^ )ע^ש **יאכילמאז +רכ>0'#1 *ולוהייצו -
 0'!י^נצ ש4ד^צ.ו ץיעע ןזירי>עך ןה>נצ

 !שעג צ)צ +4ץ>*# * עלג א^ל )גחגאו * -*ג>יש/*1

 /׳



 ן\י^־1>הז^״חרן>,ץד^1ג1נמס־גמב!ו<ו1/<םדג^מיעןעיי1ג׳*ו״י8ג)

 גהבהזיז* םיזולנ עיע* ןשב לה םיל5לי< לה *^והיל םיה^הכוי^ה ס־^יה זישע^

 ני־בבכו״ו^פה 'ד־במ־קו ז זייזחא"־־* ^ןישג ^ךינ ־ב׳*3.רח סייגי הישב׳



 •* ן > ■ ־■ * ^ן ־< ■* .׳ד• •* £>* 4 *

 ! ג יי* •ע
 *,י ,ויחא

 *3*•*ו
 מ*ווי 8מ","



 ס#י *

 ^בהץ%מ^^ריזמןפ.

 ^ ץ<ןע ח *-<׳.>כי*ר ב^ ן ץ>4יתב ל^יד <מדןי^אזו*ח תא ט׳יח^דג ו ^חת^^הזח *^ימד ךי ג*ע

 £ $י^י$ד^>י*ת!זון *והאישי* *ע ,ידזזו יצדמ>אע>ישמכ דו*\ ליזל^ ץ־ואמתמר

 .רלגלק♦׳ #מדי\א \תא*ד^**^^*^**ז ©יתח^מ^&׳ד והיד ז אגיא ו אינןד.** .ץדגע ו ליב



 י|י>צ *1הו י• ך^>5ןד:

 ו*דלזי זפ^מו יס^יפןיה11^ זינןיזחנגו^זאנדיהיד־דצ^ו ז ץמו

 ?י1רגייר31ד^?
 3יחי\^י1

 ^ ן י •ח5ו*)ייו61^

 |י^ז?הז1י!י11 \ ^יי^י^מ^ז'
 11י|\*ח>'^א1^א:ז'יזי,1,;יתא!,1־*וימי״\ו<^מיו<מי^1ע״*ימ''י0^1ז<אמ״זיז*עזואנז'י1יי^״יז״מא*<מ,ויי-י״*י״^*;א/'יץ

 $י י ע 1ע6׳ןי,1 לץ״ז״דדג^יה!?*ע^&ז״-^^ד^׳^ג־ץןעדיוה׳אנ״ץז^בחז זלימי^ןי^וינזזא^איאוומכמינ׳וא^פ^אמוע״אמד

 מי ',יי'*"11 ־זיעגשוה׳ חן0וז *די>>י<זן געצו צ כי1/צ1!׳והי *־* ןוסעי׳עאיהדוה׳ ילצ׳ ץל׳בתו ארצז זי^׳גה ך%מ,ר יבעדע*׳ וזי׳ אביו



 !ע 'עדיחימרצי! ׳יסון?הו5ןימיו
 ?יי ד^ווזיצוסמיפל&ו^מילג

 ז^ת^^יוויו^

 מ**וה״ך>י1ימחויז דיועמד•*"רייז די ."^־ ,וז _
 <? *ל הימיז־ *י^יי״יע י ל)מחיישלח^ י5 •על )״ * ימע־־מאי**■"" ־ייי י '

 —* רפת*ש>פו דח(׳■ •^ענץופתזץלידייפ^ןי וגגח־ז^־למהארץ׳)ן^הכיי<ש>לוסעה^מזננהי^ה^>יכב.י^>יבד.יו^ג)ג'ס1'ז>'^״

 גיעגיה׳!ולז0נ*4יא איג• לשאדמי -־ץ^עליא־ג׳ אגר״אפהי!\\ד*״ה>וי11חגוא1(י ץ>5ישייפזצ1א *•ל{#*ה\מ*׳/<מ<\שפפי־א1 ג**'*י
 ״_; ^,^ן־ג^^פגיאיפ ה^'^י*י״י?ין!לי״לצי^היסץגו^יאלתא^



 ,4״״-,%*,^;ט־״., ._.״״,ן,״

 *ז י םיירלאדדגע הו״מ
 אפסבןאליגחןוזו-חאילו

 1ןויןס^ע^וסיר^^ י
 ס (" 1' 4 • 1

 \*ימי

 ׳^ף^ריןףי

 >א '?ארי רמאמוול׳גצז תלגד \ניגוזצאיזי\אארי ו**אדי יס^יא ץר>יאף^לכ אריך&עו ער^>י לח1\ע\מזועצלאהאיי

 ןירו*ע\א אוצא רשאלע זל1היי\א דג^ישת לשא לנשא נ־יפוץנ־?? %4<י#> ר>יאזוכ ןכ\ ל>*אדהרוהילא

 לא^לגינצני**־־*ןח\ש^4יש\כז לכילחא^לשד^ז^גפגה םילעבכ צגהר\דוי *גגןמלו\ין ר וח^יש *י*־"* ?ורודי*

* ^ ^ ^ / 



 /ץי־־־"5־

 |אן|ונ^^ץ?ז^ממ 1^ףזמ^סימ??סמ0י!סא5 זו^ז^י ו&ינ״ועי" *יעך׳ 57 ' *^.^.2^.131^.

 דילי רמ^ז^יזו\תש<1^עינ

***** ****** ^ ^ 

 ^ןי^דז ד>נ1עה ץ^יא נרי>פאו וז^ישה וכעמ ןפיעזיי *ץו זועיפ אג״ךה ףא ילחג ^-־׳**)וי^ה^י יכוריגג^ראז גויפגו^לכ יסהטג תאץ יתחמ * (יי

 ׳יי—י׳" ^11הי עג ןבומ םייח ט^אגחי^עז דיג?ר\ ף\אוגשו הפ^צתאג^יח\*צראו עי&יפי׳חבש ״־״ ף&ילחג עלגםמוןי*9



 .; 4 - . '"*״ *י'צ5י 5י>יי״״יא גי אנ •>א*%>פאט\>גד *<צזצש ר^ ןא

 ׳ערפ!ויע1

 *סגיני*

 \גדיא

 / ■י *ג״. "יי״1**■ *י• ~׳^ץ /\׳די־ * *.

 ^ ה1הנישף\עבהנואיצעד יחו/דעלכ* א\*עיי>9ו חןייגדש♦ יסמע׳^זו צ״{\א^ל*ש גוחתשי ישא ;*ויגהתשי

 (^יא ו*שי ןץיאתאוצלדף וסיגשגג ט/>0צ לח ן 4 ו האשד ״-* הגזפת יעש יע הנ1$*־ דעש ןיי טאצדד חח

 ",י *־־־־׳׳־ גדו ןרי ז־הץזחז^שד וצ סטש ךליצחל ןצצ\דשןי*?עש1ה" יצע״ ז ן ןושיעל

 יי



 סיסוהזזרע
 ^ - י' ־ ־י'—.. . . 4—*.4.

 *%ו9מ'1>1מה1!נ(0ויגי!וא

 ן&ירעהנעו
 "יוזי*גה

 ־,חר^,?1רבהדח^ץד־\שג1גי^־ם־^מ־'>י4\'^־הגו1יג.

 ן,ד9ג.-0 י^רע דו*<עגיוער ם־**׳ •פנירוס^ני־ ץ־ימ״־כ*"9

 ,ייר״דג" חוי-״$י״יא ■""■ו"'־' **״ ז<*׳ג1 ־ת- *״״׳יניידל



 ;מ1£יי\גו

 \ט צאן>*

 זי^שזי
 ח הל?ד£

 ,תישפחור

 ';• י *׳-••. *

 ן*ו*1צ*שש>צה^עויחי*ן&עש>*שור ר*חרזהשב/לשא יי# 4,1^^;^ *

 "־^•^דיאיי,מ־ב״זז״אד.,.י^ץגו״^מיא^^
 *3דחחדזל דח>ן *־־׳'י^עלג״לוןלך^

 ,"5׳ ־ ( ״. ״/יהי •

 ייג׳צדי־ג״י^יילב1' ב'ש,<יזעעדזי>>־>*'י'#לפ!י!י**ייבם'כ־,מן,־ימגיפ>יהי!י־יג׳י!יי''״|1יז(ידי־-*׳צ4דכ*גו*חו״>יב(<ו,^איו1׳א0עמ^ח^־ז(<מ
 * ל״י לו1גןי ^ובשח *ע >טג• **\ג<ך*^,ה״למג (יורעשיי ע *י^יג תימי!*יבמ׳יימח ץ^יש ף\-ן ■בזיי שיד^י העמעלב יד>יע

 ✓ |$ל ^ ■** >*%*י 7> '



 1 |^י5גמ:

 ןז\עי י\ח*^חארמחרדייד1ו0עי!ייז>צ*עב1 עטיי (ונוזל■

 1יב !חיייעיז ץרשז^י>יהץעץ\י0רזימשמ\ר(יה\ניו



 ׳יצשוגוע*והדוהי3^_\

 *דשיי&מיווו

 ^ישי-יז^ש1

 '•־״ ־ יעב וטעכיג־כי^פו^(*,*!*׳׳ ך\מ

 ו . * יעכלתא ו^־ג׳יהו ו ודמע ע#׳1זוי לי־*־! ו§ף^כאזע0ט*^ו זיליאו דעגה יג*חןי\ו ו*>*וץב!< ץ4ו*9מ *לד**יו>ו ז׳א׳״דזזן
 ך **י־ינ^ז ימ ן ףי0ןין ״-׳• ״.קו׳^מ *ץןעג>8ז*יא(<.לו£• ןח*.>ו1ף1 ימ\או*לץז ■4ו#**(* ןיעללי* !*'ג־והו

 י '״״■*■׳'יי *גיי<•׳* א^^ר^ייוא׳ <ןןמ<ךי״1 ^ז^מי^רגזג#^/״ ?%>(׳ זזלגץןמג'?י־ש:



 .־־־/'־ך;.'
 3%"\ 1ו * זלילאגא׳ד היגיזו ^•ז^ה^י׳יייטיי'*׳'1 '•'• 5"י

 חפזקת^דוהימןגדומייוגרזי"

 *♦דזזוידי

 וי^׳מירזעעיג^:

 "זווהיהוב?וזג#םעז1^ו^יו



 ׳5ג>ול!וףונעיו_ ,
 ל •^'ו״מסי^^יי

 '^זו?עג*©הד
 דממממי

 ו^אזיןייאזומ

 ־־ 'י׳^^^י יי״״י׳ ו״־ק״י• 1^־ג*וי.מז-.*ך*".' ן".^,,.,..."

 ^דיש,.צי^. ל ^ ^ *נ-דוכזוץגד ייגףצ״קו *יבדזי *לכפ לליוריככדעדזיסי)^ )גגו♦ דע לג "^ילפשאו *כ^ב1ס>ודז<^גן 5״*ןי * \כע>5?ד^עמ

 ן־^זי־כ^^ ^ פגבי^ןאו *5יייאהיזד^ז לת ל 1משע\ ״-* צניילי ת\ע **ן צף\גז>לוע לעפיאו לץלמ לאד יןלפה^לצ;לד*ממ נח*ץ ג*ץ ה ^יו2^

 ^ כש2.י#י♦ לתן ל^ £י*׳*ץ ^*׳ *יצלו 4^י ילשיסד^ה יצ^גלזלהמלחא אבדל)£*ל^>ייג׳ד ר יסעללל>**-" ילפ♦ ^1׳ •דלל-ע י.י£



 ^>9ו?03!4ח^^אפ { ^וחר\^!ולמ?<זהץר^3׳י^יו

 \י6זמג^דפי#ון5ני3וממ **יהימיו.
 #א^מס?16מ^ 1 סיר^זמו^ר?ןמיו3ע

 עמיעף שיוןיה^רהומ^ו ^^יזו^זף?*

 יאא.רש * רש/0יאדש• ׳דשיכהא ףיזאד חינדיהז יבונהכתו ״־׳׳ שעצ בחר וג ג יגחו בצ״גיהד \ייי" ך״״יי ךפ

 ׳1 הש* *י;*ז-1 ס*ז\השנעהלייז ל־^ימ׳׳־'־ ^יאמו\פ9>כי13אוי'שאר וצמקדוליגכ השעגא^ו יוי-מ*^יי*ה'י*׳*י*****

 יי.ד העגי -׳• *ר\\זון>בואג• אי ענשאיהזיב •גזאה^יהזיבגובד •כ זו^יע ^לדשאיא ^גי *י^ב•*-* ץינ'^*ט לה
 .,*"י \> *** * ^ ־־׳^^י-א׳־ ^ >־׳ ^



 /וזוץיושוויתמ1

 ־ גייי*-*י'י ז;• י'ימזי1*ז1 יייי״עו•י^יו^*#*/ןי י
 *"*1יג£?ל ומ4וען*ו1 דע ןז*ן%^ןועי ־^*** <צ*א ך^לוצו ןויןוןו*ג^ וגוצשייו*!! גגועאדוו וכיגשעזיו

 ^י9^.י^ממ00וןי*9 *",י ו$$$י״י
 ו צאיו^ומאז^לצאין^מי*^ז\*;1,)פא ׳—.,^.יגע.״כן,,•ול/ןויז^דאדש• •גגוןאמי^ץ^לבחגזדןאמרןיבדשע^צו 4־גמ*ען י( זאצו

 י 5 י ב 'פא ימ!י!ע'בי״ז י'בא עובשו\וכא זג^רכאורחמ •צ ןהש^יוכא יגחו זיצשז^><צא.?וואהךל !יזו ךג\צא^)צאז• ןזו\שה ןיע שךןיג קעא

 ׳יי *****89^1 צח,נ6י%09\ז0-*ן!ץיוו־ע ץ\א ד&א־ן 1*1>יומיוע>9ר>9אדמ,ד?ו/י,חייעא^מי,!4ל־כ)8*15ז\)}ןגינווהז*■״'זיעייי״^
 ־ *"עי \י*>*י ןגי*' > >



 ו^ןיייזו^

 ערחגפןי3יפוז^יז^־?ו;^א

 !ינהפזוידעב

 פו)ן^י!ושץדוי>ג\ד*מי^׳"^^
 גגו^בזייאבזת^סימתיידי^ויםילעהידיע^&הבזיןנכ^דעי דעב דוטזינ׳מירשבסיגזוכיח ןרהא'גד^יוייי" ע מי דפה םידיעמו ע
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 י*י#אהורשיתזצ^כוהשעי1ג*^^ש^^^ימוג^>פ><ז\\^*^^ ;מ
 יי־רי ז י*• דחפ^פיז רפכיו נייט^זו^א ןנ־ט\ וסד .יניאתש>$ חקיו^ח ישגאזיש* רזיעוהידצ״מ ןי?חנון'1י ובעדי^יע *-,־גומאהז סירצרהירחא
 ם*י גכדגודמיעז4י\ר\ע רר>לתד מע>*ש*כשי^יע\א\עה\מ*04$~א גרוכרארזע^ר*! * תומחגמ 'יע ןת*ו4י^י ילע רצי אויז םריזו עגסעכ
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